
ــپاه با بيان اين كه حزب اهللا و سپاه  ــين فرمانده كل س جانش
ــچ عملي را  ــان دادند هي ــته نش ــاي تاريخي گذش در صحنه ه
ــرد: براي تالفي و  ــخ و انتقام رها نمي كنند، تأكيد ك ــدون پاس ب
ــتي به قنيطره، حتما  ــري از تجاوز اخير رژيم صهيونيس انتقام گي

اقدام ويژه اي انجام خواهد گرفت. 
ــالمي، در گفت وگو با  ــين س ــردار حس به گزارش فارس، س
برنامه «ِمن طهران» شبكه خبري العالم گفت: بازگشايي جبهه 
ــطيِن عزيز ما  جديد در كرانه باختري كه بخش عمده اي از فلس
است، حتما در دستور كار خواهد بود و اين امر بخشي از واقعيت 

جديدي است كه بتدريج رخ عيان خواهد كرد. 
ــايي جبهه كرانه باختري،  ــالمي  تأكيد كرد: يعني بازگش س
ــطين و لبنان، ايجاد  همچنان حمايت از گروه هاي جهادي فلس
ــاخت هاي جديد دفاعي براي مسلماناني كه  ظرفيت ها و زيرس
ــتي و فلسطين اشغالي زندگي  در جوار مرزهاي رژيم صهيونيس
ــت و براي آينده هم  ــته ما اس ــت هاي گذش مي كنند؛ اين سياس
تداوم خواهد يافت. اما ما اختصاصا براي تالفي و انتقام گيري از 
ــره و نزديك جوالن اتفاق افتاد، حتما كار  ــه اي كه در قنيط حادث

خاصي انجام خواهيم داد. 
سردار سالمي  در پاسخ به اين كه آيا اين پاسخ و انتقام، توسط 
ــا گروه هاي مقاومت، اظهار كرد:  ــران صورت خواهد گرفت ي اي
ــود اعالم كرد و ما درصدد اعالم كيفيت آن  كيفيت آن را نمي ش

نيستيم، اما اتفاقي است كه ان شاءاهللا خواهد افتاد. 
ــهادت  ــي كه در قنيطره افتاد و منجر به ش ــزود: اتفاق وي اف
ــالم اعم از برادران حزب اهللا لبنان و  تعدادي از فرزندان امت اس
ــهيد «اهللا دادي» شد، در حقيقت پژواك و  ــردار ش همين طور س
بازتاب و پيامد تحوالتي بود كه ظرف ماه هاي گذشته در منطقه 
شرق مديترانه اتفاق افتاد.  وي تأكيد كرد: همان طور كه در بيانيه 
فرماندهي محترم كل سپاه مالحظه كرديد، سپاه و حزب اهللا در 
ــته نشان دادند كه هيچ عملي را بدون  صحنه هاي تاريخي گذش

پاسخ و انتقام رها نمي كنند. 

 پاسخ ترور دانشمندان را داديم
سالمي  تأكيد كرد: شما ديديد يك دوره، صهيونيست ها 

ــته اي ما را ترور كردند، اما فقط خود آنها  ــمندان هس دانش
ــا كجا داديم، ما اعالم  ــخ اين اقدام را م مي دانند كه پاس
ــد از آن از ترور  ــد، بع ــود آنها مي دانن ــا خ ــم ام نمي كني

دانشمندان هسته اي دست كشيدند. 
ــالمي  خاطرنشان  ــردار س س

ــا در جنگ هاي 33  كرد: اينه

روزه، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه؛ قدرت ما را ديدند، بنابراين ما تراز 
جديدي از قدرت ايجاد مي كنيم و حتما ميدان هاي جديدي را در 
مقابل آنها فعال خواهيم كرد. واقعيت هاي جديدي شكل خواهد 
ــالمي  ــان خواهد داد. س گرفت و آينده، اين واقعيت ها را حتما نش
ــته كل فضاي فلسطين اشغالي   اظهار كرد: امروز بر خالف گذش
يعني منطقه اي كه صهيونيست ها در آنجا زندگي مي كنند محل 
تقاطع آتش گروه هاي جهادي فلسطيني و حزب اهللا لبنان است، 
اين امر نشان دهنده بروز نگراني، تهديد و معماي امنيتي است كه 

رژيم صهيونيستي قادر به فرار از آن نيست. 
ــه مي كنيد كه راهبرد  ــما مالحظ ــزود: عالوه بر اين ش وي اف
ــتگاه ژئوپلتيك رژيم  ــه از منظر خاس ــوريه ك آمريكايي ها در س
صهيونيستي به اين قضيه نگاه مي شود، ظرف سال هاي گذشته 
ــت مواجه شده است. سردار سالمي  تأكيد كرد: يعني اين  با شكس
مشعل سياسي آمريكايي ها در سوريه در حال افول و غروب است، 
ــتند مديريت كنند و  ــوريه توانس و آنها نه تحوالت ميداني را در س
ــي و امنيتي را؛ بنابراين امروز با يك استراتژي،  نه تحوالت سياس
سياست و سناريوي ناقصي در سوريه مواجه هستند و وضع امنيتي 

و آينده سوريه براي آنها معماي غير قابل حلي شده است. 
جانشين فرمانده كل سپاه اظهار كرد: اين امر به اين معناست 
ــي براي آمريكايي ها و هيچ فرمول نظامي   كه هيچ فرمول سياس
براي تسلط بر تحوالت سوريه به چشم نمي خورد؛ از طرف ديگر 
ما شاهد تحوالتي در عراق بوديم كه نشان دهنده به حاشيه رانده 

شدن تاثير و نفوذ آمريكايي ها در عراق است. 
جانشين فرمانده كل سپاه، در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات 
ــرائيل در قنيطره  برخي تحليلگران مبني بر اين كه تجاوزگري اس
احتماال با هماهنگي آمريكا صورت گرفته است، اظهار كرد: مطمئنا، 
اين دو يك مجموعه سياسي واحد تلقي مي شوند. هم آمريكايي ها 
ــتراتژي اسرائيلي ها عمل مي كنند و هم اسرائيلي ها  در ميدان اس
ــه اي آمريكايي ها  ــت منطق ــوان بخش الينفكي از سياس به عن
ــالمي افزود: بنابراين، هر عملي كه اسرائيلي ها انجام  هستند. س
ــه در تفكر و استراتژي آمريكايي ها دارد و  مي دهند ريش
ــا هم اين دو پديده را از هم جدا نمي كنيم. وي  م
ــت هاي آمريكا در منطقه   گفت: ما با سياس
ــتيم و با همه ابزارهاي ممكن  مخالف هس
ــدن آنها در اعمال سياست ها و  از موفق ش
ــري  ــان جلوگي استراتژي هايش
ــم و از بيان اين حقيقت  مي كني

هم هيچ ابايي نداريم. 
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 پيام تبريك رئيس جمهور
 به پادشاه جديد عربستان

ــي، انتخاب  ــران در پيام ــالمي اي ــورى اس رئيس جمه
ــلمان بن عبدالعزيز آل سعود» را به عنوان پادشاه جديد  «س
ــتان سعودي تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد روابط  عربس
ــان تهرانـ  رياض در تمام زمينه هاي مورد عالقه طرفين  مي

بيش از پيش توسعه يابد.
 بلومبرگ: پادشاه عربستان تجديدنظر كند

ــايت شبكه خبري  ــتان، س ــاه عربس به دنبال مرگ پادش
ــت هاي آتي  ــوع سياس ــه موض ــي ب ــرگ» در مطلب «بلومب
ــاره به چالش هاي  ــتان در قبال ايران پرداخته و با اش عربس
ــتند،  ــعودي ها در دوره جديد با آن روبه رو هس متعددي كه س
ضرورت تغيير رويكرد آل سعود نسبت به ايران را مورد اشاره 
قرار داده است. به گزارش تابناك و به نقل از اين رسانه غربي، 
تقابل ديرينه عربستان سعودي با ايران، آن ثباتي كه سلمان 
وعده برقراري آن را داده، مورد تهديد قرار مي دهد؛ افزون بر 
اين، آشتي و مصالحه ميان دو كشور آن قدر ها هم كه به نظر 
مي رسد، دور از دسترس نيست. اين درحالي است كه روزنامه 
آمريكايي نيويورك تايمز نوشته «پادشاه جديد عربستان در 

سياست هاي نفتي اين كشور تغييري ايجاد نمي كند.»
العبادي درباره سردار سليماني چه گفت؟

ــت اقتصاد  ــت وزير عراق در نشس ــدر العبادي، نخس حي
ــليماني احترام زيادي  ــردار س جهاني داووس گفت: براي س
ــيم و به نقل از المسله، او ضمن  ــتيم. به گزارش نس قائل هس
مثبت خواندن نقش ايران در مبارزه با داعش افزود: هنگامي 
كه غرب در ارائه كمك هاي خود به عراق كند عمل مي كرد، 
ــكاف را پر مي كرد. وي در عين حال گفته است:  ايران اين ش
ــز در خاك عراق حضور ندارد و در  ــرباز ايراني ني حتي يك س

خاك ما نمي جنگد. پيشتر نيز حضور نداشتند.
واعظي:  قصد فيلترينگ شبكه هاي 

اجتماعي خارجي را نداريم
محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: 
ــد نداريم  ــود قص ــبكه هاي داخلي ايجاد نش ــا زماني كه ش ت
ــم. به گزارش  ــدود  كني ــبكه هاي اجتماعي خارجي را مس ش
ــيه مراسم امضاي تفاهم نامه  ــگاه خبرنگاران، او در حاش باش
ــان وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطالعات  همكاري مي
ــع خبرنگاران تاكيد كرد: موضوع  ــاوري ارتباطات در جم و فن
ــبكه هاي اجتماعي از جمله واتس آپ و الين در  فيلترينگ ش
ــده اما اطالعاتي كه در اين  كارگروه تعيين مصاديق بحث نش
ــود مي تواند در خارج از  ــبكه هاي اجتماعي استفاده مي ش ش
ايران مورد بهره برداري قرار گيرد بنابراين اولويت ما اين است 
كه دانشگاه ها و بخش خصوصي شبكه هايي را ايجاد كنند كه 
مردم كشور بتوانند از همين شبكه هاي داخلي استفاده كنند.
واگذاري شركت هواپيمايي بابك زنجاني 

به وزارت نفت
مديرعامل منطقه آزاد قشم با بيان آن كه «فراز قشم» برابر 
اعالم دادستاني بابت بدهي هاي بابك زنجانى به وزارت نفت 
ــم اير» در زمان حاضر متعلق  ــد، گفت: گرچه «قش واگذار ش
ــد. به  ــت اما با مديريت قبلي اداره خواهد ش به وزارت نفت اس
ــعباني فرد در گفت وگو با خبرنگاران  گزارش ايرنا، علي اكبر ش
ــم به ارزش  ــدا از واگذاري اراضي ايرالين فراز قش ــزود: ج اف
36ميليارد تومان بابت بدهي بابك زنجاني به سازمان منطقه 
ــارد توماني نيز كه بابك زنجاني از  ــم، هتل 150 ميلي آزاد قش

سازمان خريده بود، به سازمان عودت داده شد.
صدور مجوز براي 52 انجمن اقليت هاي ديني

ــور  ــي وزارت كش ــن رضازاده مديركل سياس محمدامي
ــروس، پاترياك ارامنه  ــس پت ــقف نرس ديروز در ديدار با اس
ــي  ــت: برمبناي اصل 26 قانون اساس ــان گف ــك جه كاتولي
ــي مجوز فعاليت دريافت  ــون 52 انجمن اقليت هاي دين تاكن
ــت.  ــيحي اس كرده اند كه 24 انجمن متعلق به هموطنان مس
ــاله در رديف بودجه   ــنيم، او اضافه كرد: هر س به گزارش تس
ــور پرداخت يارانه نقدي به  ــور، رديف خاصي به منظ كل كش
ــود.  انجمن هاي اقليت هاي ديني پيش بيني و پرداخت مي ش
ــوراي خليفه گري ارامنه كاتوليك جهان هم در اين  رئيس ش
ــئوالن دولتي كه كتاب قوانين احكام كاتوليك را  ديدار از مس
ــكر كرد و يادآور شد: هيچ كشوري مانند  ترجمه مي كنند، تش

ايران چنين كاري نكرده است.
اعدام يكي از 2 گروگان ژاپني

گروه تروريستي داعش از اعدام يكي از دو گروگان ژاپني 
خبر داد. 

ــر و به نقل از الجزيره، گروه  ــه گزارش واحد مركزي خب ب
ــتي داعش آزادي گروگان دوم را به آزادي تعدادي از  تروريس
گروگان هاي وابسته به داعش در اردن مشروط كرده است. 
ــتي داعش روز سه شنبه در ويدئويي، دولت  گروه تروريس
ــاعت 200 ميليون دالر  ــن را تهديد كرد اگر ظرف 72 س ژاپ
پول درخواستي اين گروه را پرداخت نكند، دو گروگان ژاپني 
ــد.  سخنگوي دولت ژاپن اعدام يكي از دو گروگان  را مي كش

ژاپني را به دست گروه تروريستي داعش محكوم كرد. 
ــتر اين گروه تروريستي چندين گروگان آمريكايي و  پيش

انگليسي را اعدام كرده بود. 
زنداني آمريكايي پس از 37 سال حبس 

بيگناه شناخته شد
شهروند هفتاد ساله اهل كاروليناي شمالي پس از تحمل 
ــناخته و از  ــال زندان با حكم هياتي از قضات بي گناه ش 37 س

زندان آزاد شد. 
به گزارش واحد مركزي خبر، جوزف اسلج سال 1976 به 
ــل جوزفين ديويس و دخترش به حبس ابد محكوم  اتهام قت
ــته شده بودند در  ــد اين دو كه با ضربات چاقو كش ــد.  جس ش
منزلشان در اليزابت تاون، يك روز پس از فرار اسلج از اردوگاه 

كشاورزي تبهكاران كشف شد. 
ــات گفت: هيچ  ــناس دي ان اي به هيات قض يك كارش
يك از اسناد گردآوري شده در صحنه جرم با دي ان اي اسلج 
ــتمين متهمي است كه از زمان  ــلج هش همخواني ندارد.  اس
ــكيل كميسيون تحقيق بيگناهي در كاروليناي شمالي از  تش

اتهاماتش تبرئه مي شود. 
ــيون تحقيق بي گناهي كاروليناي شمالي تاكنون  كميس

325 نفر را با آزمايش دي ان اي تبرئه كرده است.

 ادامه از صفحه اول
ــت معاونان وزير امور خارجه كشورمان روز پنجشنبه  قرار اس
نهم بهمن در استانبول با نمايندگان سه كشور اروپايي عضو 5+1 

نيز ديدار كنند.

عراقچي: ورود به جزئيات به معني توافق نيست
همزمان با دور تازه گفت وگوهاي هسته اي در زوريخ، معاون 
وزير امور خارجه كشورمان در گفت وگو با واحد مركزي خبر گفت: 
از روز جمعه  ديدارهايي با هيات آمريكايي و خانم اشميت نماينده 
اتحاديه اروپا به صورت دوجانبه و سه جانبه برگزار كرديم. ضمن 
ــت هايي را  ــان دو طرف نيز نشس ــه در اين مدت كارشناس اين ك
ــاره موضوعات مختلف بويژه  ــزار كردند. در اين ديدارها درب برگ
موضوعات مهمي چون غني سازي و تحريم ها كه جزئيات مفصل 

و پيچيده اي دارد، وارد بحث شده ايم.
ــه جزئيات به معني حصول  ــي با بيان اين كه ورود ب عراقچ
ــتيم كه  ــت، تصريح كرد: ما در موقعيتي هس توافق قطعي نيس
ــوند. همه جزئيات بايد  ــي ش جزئيات و كليات بايد با هم بررس
ــن شود و طرفين در موقعيتي قرار بگيرند كه بتوانند درباره  روش
ــوع تصميم گيري كنند. وي با بيان اين كه  ــات و اصل موض كلي
ــت، گفت:  ــتقيم به خود گرفته اس ــكل جدي و مس مذاكرات ش
اميدواريم بتوانيم بتدريج ديدگاه ها را به هم نزديك كنيم، البته 
ــاره به  ــت. عراقچي با اش اختالفات وجود دارد و اين طبيعي اس
اين كه مذاكرات به قدري پيچيده است كه نمي شود بسرعت به 
نتيجه رسيد و موضوع را حل و فصل كرد، اظهار كرد: با اين حال 

تالش ها ادامه دارد و جديت در طرف مقابل نيز ديده مي شود.

جزئيات ديدار ظريف و كري
ــب با همتاي آمريكايي خود، با  ــف پس از ديدار جمعه ش ظري
ــت كارشناسان براي حصول نتيجه  ــده اس بيان اين كه «قرار ش
ــد»، افزود: در اين  ــرات گفت وگوها را همچنان ادامه دهن مذاك
ديدار درباره بحث هاي مختلفي كه دوستان ما در زوريخ پيگيري 
ــازي  ــانتريفيوژها، روش هاي غني س مي كنند از جمله تعداد س
ــوي طرفين مطرح بوده بحث  ــنهادهاي مختلفي كه از س و پيش
كرديم. وي با بيان اين كه «قرار شد همكاران ما بويژه كارشناسان 
فني دو طرف بحث ها را ادامه بدهند تا به يك نتيجه واحد برسيم» 
ــان دو طرف نيز گفت وگوها را در زوريخ پيگيري  افزود: كارشناس
مي كنند و تا پايان هفته اين گفت وگوها را با همتايان اروپايي خود 
ادامه خواهند داد. وي گفت: «اميدواريم با تالش هايي كه صورت 

مي گيرد كار را هرچه سريع تر پيش ببريم.»
ــي  ــتگاه ديپلماس ــزي خبر به نقل از رئيس دس ــد مرك واح
ــورمان گزارش داد وي با اشاره به اين كه «بخشي از دولت  كش
ــت» گفت: البته گروه هايي  ــكا به دنبال توافق با ايران اس آمري
ــتند كه با توافق موافق نيستند و سروصداي زيادي هم  هم هس
ــاهديم. اما مهم اين است توافقي كه راجع به آن  از طرف آنها ش
ــردم ايران را  ــد كه حقوق و عزت م ــود توافقي باش بحث مي ش
ــد. توافقي كه قابل قبول باشد. وي تصريح  ــميت بشناس به رس
كرد: آنچه واضح است جمهوري اسالمي ايران به دنبال سالح 
ــكلي هم نداريم ثابت كنيم برنامه  ــته اي نبوده و هيچ مش هس

هسته اي ما منجر به توليد سالح نمي شود.
اظهارات ظريف درباره سروصداهاي مخالفان توافق، اشاره 
به تالش هاي تازه تندروها در واشنگتن براي تشديد تحريم هاي 
ــران دارد. تحريم هايي كه رئيس مجلس ديروز به آن واكنش  اي
ــورد اين كه چه قدر اين  ــت: من نمي خواهم در م ــان داد و گف نش
ــناريوهاي مختلف اين  بحث ها اصالت دارد، قضاوت كنم، ما س
ــير قرار  ــوع را به طور جدي طراحي كرديم و اگر در اين مس موض
ــيمان خواهند شد. ايران انعطاف هايي براي حل  گيرند قطعا پش
مساله از طريق مذاكرات سياسي داشته و اين كه امروز آقاي اوباما 
مي گويد مشكالتي در پارلمان داريم، ربطي به ما ندارد. هزينه اين 
مشكالت را ما نبايد بپردازيم و اگر آقاي اوباما توانايي حل مسائل 

داخلي را ندارد، نبايد آن را در مذاكرات سرريز كند.
ــوپا شويلي رئيس مجلس گرجستان  وي در ديدار داويد اوس
اظهار كرد: همين طور كه ما در حال كنترل شرايط هستيم، آنها هم 
بايد توانمندي هاي الزم را براي كنترل شرايط كشورشان داشته 
باشند و اگر ندارند و نمي توانند نبايد بگويند كه مذاكرات مشكل 
پيدا كرده است. رئيس مجلس يادآور شد: هرگونه ناتواني در اين 
امر به معني آن است كه آنها درحال برهم زدن مذاكرات هستند، 
ــير مذاكرات را مسيري معقول مي دانيم و زمينه و  از اين رو ما مس
مطالعات فراواني براي طراحي سناريوهاي بديل را براي مواجهه 
با اين مشكالت كرده ايم و مقدمات آن را نيز در بودجه سال آينده 

تبيين خواهيم كرد.
ــورمان  پيش از اين محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كش

ــدار داده بود كه اگر كنگره آمريكا تحريم هاي تازه اي را  نيز هش
عليه كشورش تصويب كند، مذاكرات هسته اي كنوني شكست 
خواهد خورد. او كه براي شركت در نشست مجمع جهاني اقتصاد 
ــرايط  ــه بود، گفت: هرگونه تغيير در ش ــوئيس رفت به داووس س
مي تواند باعث لغو توافق اوليه اي شود كه بيش از يك سال پيش 
ــه احتمالي كنگره آمريكا براي وضع  ــت آمد. مصوب در ژنو به دس
تحريم هاي جديد عليه ايران مي تواند با واكنشي متقابل از سوي 

مجلس ايران مواجه شود.
ــه باور او، هر فرد يا گروهي كه  ــف در داووس گفت كه ب  ظري
ــت، تخريب كند،  بخواهد توافقاتي را كه تاكنون حاصل شده اس
بايد از طرف جامعه بين الملل به انزوا كشانده شود، حال مي خواهد 
كنگره آمريكا باشد يا هر فرد ديگري. او اضافه كرد: اكنون زمان 
ــل تهديد تحريم هاي  ــه جامعه بين الملل (در مقاب ــيده ك آن رس
ــي، وزير امور خارجه  ــتد. به گزارش بي بي س جديد) محكم بايس
ــيدن به يك توافق هسته اي را دستاوردي بسيار مهم خواند و  رس
گفت كه تصويب تحريم هاي جديد عليه كشورش مي تواند مانع 

تحقق چنين دستاوردي شود.
در حاشيه همين جلسه، ظريف در مصاحبه با آسوشيتدپرس 
ــود،  ــوي آمريكايي ها وضع ش ــت كه اگر تحريم جديد از س گف
ــد رفت و در چنين صورتي، مجلس  ــق با 1+5 از بين خواه تواف
ــه گزارش فارس، وي گفت كه  ــران هم تالفي خواهد كرد. ب اي
ــند. ظريف در  اعتقاد دارد ايران و 1+5 بزودي به توافق مي رس
ــت كه در چنين موقعيتي، اعمال تحريم چه عليه  عين حال گف

ايران و چه عليه روسيه، اقدامي سازنده نخواهد بود.

برخي اعضاي كنگره استدالل اوباما را پذيرفتند
همزمان با مخالفت شديد ايران با تشديد تحريم ها و هشدار 
نسبت به پيامدهاي مصوبه احتمالي كنگره، سخنگوي كاخ سفيد 
ــه جهاني تصويب هرگونه تحريم جديد عليه  نيز گفت كه جامع
ــض توافق اوليه ژنو تلقي خواهد كرد؛ از اين رو اكنون  ــران را نق اي

زمان مناسبي براي اين اقدام كنگره نيست.
ــنا و به نقل از پايگاه خبري هيل، جاش ارنست  به گزارش ايس
افزود: ما رايزني هايي را با قانون گذاران داشته ايم و فكر مي كنم كه 
ديدگاه رئيس جمهور براي مخالفت با اين طرح متقاعدكننده بوده 
است. سخنگوي كاخ سفيد افزود: من معتقدم شواهدي وجود دارد 
كه نشان مي دهد دست كم برخي از اعضاي كنگره اين رايزني ها را 
قابل قبول ارزيابي كرده اند. جاش ارنست اظهار كرد: بخش زيادي 
از جامعه بين الملل تحريم هاي جديد عليه ايران را نقض توافق اوليه 
ژنو عنوان كرده كه بر اساس آن قدرت هاي جهاني توافق كردند در 
شرايطي كه مذاكرات ادامه دارد تحريم جديدي عليه ايران اعمال 
ــاره به تفاوت ديدگاه رئيس جمهور آمريكا و  ــت با اش نكنند. ارنس
نخست وزير رژيم صهيونيستي در قبال مذاكرات هسته اي، گفت: 
اوباما در اينجا ديدگاه متفاوتي دارد. وي بر اين باور است كه گزينه 
ــه را دارد. وي معتقد  ــي با ايراني ها ارزش پيگيري و ادام ديپلماس
است كه اين كار نه تنها به نفع امنيت ملي آمريكا بلكه به نفع امنيت 

اصلي ترين هم پيمان ما در منطقه يعني اسرائيل است.

 هشدار مجلس ايران به كنگره آمريكا
وزير امور خارجه از جامعه بين الملل خواست در برابر تحريم هاي جديد محكم بايستد 

 جانشين فرمانده سپاه:
 انتقامي  ويژه در انتظار اسرائيل است

ــوراي هماهنگي تبليغات اسالمي  آيت اهللا جنتي، رئيس ش
گفت: پيام مردمي22 بهمن امسال بايد مخالفت با براندازي نظام 

باشد؛ چه براندازي به شكل فتنه و فتنه گر و چه به اشكال ديگر.
ــري  ــه گزارش واحد مركزي خبر، جنتي در همايش سراس ب
ــتادهاي دهه فجر انقالب اسالمي اظهار كرد: بايد معلوم شود  س
دشمن درصدد براندازي اسالم و انقالب اسالمي است. اين را همه 
بايد بدانند و كساني كه در مقابل اين هدف دشمن ايستاده اند مردم 

وفادار به نظام هستند.
آيت اهللا جنتي افزود: ما بايد در 22 بهمن در دهان كساني بزنيم 
كه مدام ادعا مي كنند حصر سران فتنه بايد برداشته شود، آيا منظور 
آنها اين است كه فتنه گران آزاد شوند و دوباره فتنه كنند؟ اين افكار 

كساني است كه گفتم انحرافي عمل مي كنند.
ــران فتنه  ــوراي نگهبان اظهار كرد: مردم از حصر س دبير ش
ــوند كه از اين  ــتند و اين كه چهار نفر هم پيدا ش ــحال هس خوش
ــان اعالم كنند،  ــند و آن را از تريبون هايش ــوع ناراحت باش موض
ــام و 78 ميليون ايراني ندارد. وي در بخش  ــي به جامعه و نظ ربط
ــوراي هماهنگي سازمان  ــخنان خود تاكيد كرد: ش ديگري از س
ــي در تبليغات دارند بايد اين مطلب را  تبليغات و ديگراني كه نقش
به شكل صريح نشان دهند كه دشمن چه مي خواهد و توهين به 
پيامبر يعني چه؟ جنتي افزود: بايد دانست كه با چه كساني طرف 
هستيم؛ كساني كه پيامبر (ص) را هدف گرفته اند پس ديگر براي 
ــي احترام قائلند؟ بايد خودمان اين مساله را بفهميم و به  چه كس

ديگران هم بفهمانيم. 
دبير شوراي نگهبان افزود: 22 بهمن بايد به دشمنان انقالب 
ــتي، فرانسه و امثال اين بي دين ها  اعم از آمريكا، رژيم صهيونيس
و بي شعور ها پيام بدهد كه در اين كشور، انقالبي وجود دارد كه از 
ارزش ها، ساحت پيامبر اسالم (ص) و قرآن حمايت مي كند، پاي 
آن ايستاده است، از هيچ چيز هم نمي ترسد و خدا هم از او حمايت 

مي كند. رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي گفت: مردم، 
انقالب اسالمي ايران را دوست دارند، پاي دفاع از آن ايستاده اند و 

مشكالت را تحمل مي كنند.
آيت اهللا جنتي مسئوليت شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
ــنگين دانست  ــم 9 دي و 22 بهمن س را به ويژه در برگزاري مراس
ــان  و افزود: هدف اصلي اين حركت، به صحنه آوردن مردم و نش
دادن حضور، پايداري و وفاداري آنان به اركان انقالب، امام و رهبر 

معظم انقالب است.
وي حضور مردم در صحنه را پشتيبان قدرت نظام و مسئوالن 
دانست و اضافه كرد: دشمن تالش مي كند مردم را از نظام جدا و 
وانمود كند مردم ديگر به نظام و انقالب وفادار نيستند و به داليلي 
مأيوس شده و روحيه ايثار و شهادت طلبي را از دست داده اند و ما 
ــمن را خنثي كنيم. آيت اهللا جنتي تاكيد  بايد اين هدف كثيف دش

كرد: همان طور كه مردم در 
ــي مقاومت  جنگ تحميل
ــگ رواني و  ــد در جن كردن

ــمن نيز  ــادي دش اقتص
مقاومت مي كنند.

آيت اهللا جنتي:
مردم پاي دفاع از انقالب ايستاده اند

 قدرداني جامعه روحانيت مبارز 
از نامه رهبر معظم انقالب

جامعه روحانيت مبارز با صدور بيانيه اي از نامه اخير رهبر 
معظم انقالب به جوانان غربي قدرداني كرد. 

به گزارش ايرنا، در بخشي از اين بيانيه آمده است: سپاس بزرگ 
ما از صدور پيام بسيار ارزشمند، تاريخ ساز و تحول آفرين مقام معظم 
رهبري (مد ظله العالي) است. هدايت هوشمندانه معظم له در اين 
ــران و همچنين دعوت  ــوار عبور از بح ــر و لحظات دش دوره خطي
مدبرانه و تفكربرانگيز و الهي ايشان از جوانان غربي براي مطالعه 
ــازي را در آينده نزديك رقم  ــالم، تحوالت باشكوه و دوران س اس
خواهد زد. در اين بيانيه آمده است: جامعه روحانيت مبارز تهران از 
ــوزان اسالم و  همه علما، حوزه هاي مقدس علميه، نخبگان و دلس
امت اسالمي، خاضعانه مي خواهد كه مسئوليت و رسالت مهم خود 
ــانند.  جامعه روحانيت مبارز  ــن امتحان بزرگ به انجام رس را در اي
همچنين ضمن محكوم كردن اهانت به پيامبر اسالم و جنايت رژيم 
ــتي در به شهادت رساندن جمعي از فرزندان غيور امت  صهيونيس
ــالمي آورده است: اين شرارت هاي جبهه باطل، در كنار تالش  اس
حق طلبان و خداجويان، جدال بزرگ حق و باطل را رقم زده است.

على الريجانى در نشست مشترك مطبوعاتى با رئيس مجلس گرجستان تاكيد كرد كه آمريكايى ها اگر در مسير تصويب تحريم هاى جديد قرار گيرند قطعا پشيمان خواهند شد / عكس: ايرنا

ديدار اول

انتظار بيهوده
ادامه از صفحه اول

ــي است كه هست و  ــناريوي سياس اگر كل اين ماجرا يك س
ــت و هيچ جايگاه واقعي  اگر ادعاهاي فني همگي بهانه جويي اس
ندارد كه ندارد، بنابراين وقت صرف مسائل فني كردن و پذيرش 
شفافيت بيشتر فقط در حد گرفتن بهانه مي تواند موضوعيت داشته 
باشد و نه تا آنجا كه منجر به از دست رفتن اصل اين توانمندي و 

نمايشي شدن آن بشود.
ــيده اند كه خاتمه بخش اين  ــاال كه همه به اين نتيجه رس ح
ــي طرف مقابل و بخصوص آمريكاست، بايد  ماجرا، اراده سياس
ــي  معلوم كنيم آمريكا و متحدان اروپايي آن با چه اهداف سياس

اين سناريو را آغاز كردند.
ــد كه، تغيير در جهتگيري  ابتدا اين توضيح مي تواند مفيد باش
ــت خارجي كشورها بر اساس نشانه هايي از ابتكار رفتاري  سياس
ــراز آن از  ــورت تغيير، براي اب ــورها در ص ــام مي گيرد. كش انج
نشانه هايي استفاده مي كنند كه بتوان رفتار جديد را از رفتار پيشين 
ــانه ها از اهميت و مطلوبيت رفتاري  آنها تفكيك كرد و زماني نش

برخوردار مي شوند كه با اراده سياسي پيوند برقرار كند.
كارشناسان، اراده سياسي را انعكاس مصالحه گرايي در حوزه 
سياست خارجي و تامين منافع ملي تعريف مي كنند لذا بايد ببينيم 
ــكا و متحدان اروپايي اش بنايي بر مصالحه گرايي با انقالب  آمري
ــانه هايي براي اين مصالحه گرايي  ــالمي دارند يا نه؟ و آيا نش اس

مشاهده مي شود يا خير؟
مشاهده دقيق صحنه، اين واقعيت را پيش روي ما مي گذارد 
ــالمي  كه آمريكا هيچ تغيير معني داري در مواجهه با انقالب اس
ــته باشيم. آنچه در  ــانه اي هم داش نكرده و طبيعتا نبايد انتظار نش
ــمي و نوع رفتار  ــمي و غيررس ــامل مواضع رس اين صحنه كه ش
ــت، همگي از ادامه روندهاي قبلي  ــاهده اس ــود قابل مش مي ش
ــا هيچ عالمتي مبني بر تغيير در  ــت مي كند.  آمريكا نه تنه حكاي
سياست خود در مورد ايران ارسال نمي كند و پي در پي عالئم ادامه 
سياست هاي قبل را تكرار مي كند، بلكه آشكارا به دنبال تغيير رفتار 
ــالمي ايران است و با ابزار مختلف از جمله تحريم،  جمهوري اس

تالش مي كند ايران را وادار به اين تغيير رفتار كند.
ممكن است برخي خوشبينانه نزاع اوباما و كنگره را نشانه اي 
ــرف نظر از اين كه اين نزاع  ــن مصالحه گرايي بدانند ولي ص از اي
ــي از پليس خوب و بد براي امتيازگيري  ــاختگي است و نمايش س
بيشتر در مذاكرات، مي تواند فقط حاكي از يك اختالف سليقه در 

شيوه تفوق بر ايران باشد.
ــواه كماكان  ــرات و جمهوريخ ــم از دموك ــا اع آمريكايي ه
جمهوري اسالمي ايران را حامي تروريست، نقض كننده حقوق 
ــر، تهديدي جدي براي رژيم صهيونيستي و مانعي بزرگ بر  بش
سر راه سلطه جويي خود بخصوص در منطقه مي دانند، پس با چه 
ــي اش در جهت مصالحه گرايي با ايران  ــي بايد اراده سياس منطق
ــود آنچه كه مذاكره كنندگان  ــد؟ با اين توضيح روشن مي ش باش
كشورمان انتظارش را مي كشند، انتظاري بيهوده است و درست 

هماني است كه طرف مقابل از ما انتظار دارد!
ما نيز آمريكا را همچنان نظامي سلطه طلب، خواستار براندازي 
نظام جمهوري اسالمي، حامي اصلي رژيم غيرقانوني و تروريست 
ــتي، پشتيبان گروه هاي تروريستي در جهان و در يك  صهيونيس

كالم دشمن اصلي و شيطان بزرگ مي دانيم.
ــرايطي، اين اراده دو طرف و به قول رهبر فرزانه  در چنين ش
انقالب اسالمي «نبرد اراده ها»ست كه تعيين كننده پيروز ميدان 
ــتوانه اش محكم تر باشد، به  ــت و آن كه اراده اش قوي تر و پش اس
ــاس از هرآنچه مي تواند  پيروزي اميدوارتر خواهد بود. بر اين اس
نشانه سست شدن اراده ما و تغييرات غيرضرور تفسير شود، بايد 
ــفر وي به پاريس  پرهيز گردد. قدم زدن آقاي ظريف با كري و س
در شرايطي كه فرانسه كانون توهين به پيامبر عظيم الشأن اسالم 
ــتباه آشكار ديپلماتيك  ــي است، يك اش و ميداندار اسالم هراس
ــنگين اميدواري دشمن و يأس  ــوب مي شود كه هزينه س محس
ــور تحميل مي كند.  مذاكره كنندگان  ــتان انقالب را به كش دوس
كشورمان كه با تالش خستگي ناپذير و با رويكرد تعامل سازنده 
ــمن  ــت براي بازكردن گره هاي اين پرونده دش با جهان ماه هاس
ساخته در رفت و آمد هستند، بايد مراقب باشند اوال هر توافقي را 
براي كشور خوب ندانند و ثانيا هرتوافق ولو خوبي را به هر قيمتي 
نخواهند. البته توافق خوب و با حفظ عزت و غيرت را همه ملت و 

جريان هاي سياسي حمايت خواهند كرد و قدردان خواهند بود.

«ديالي» عراق آزاد شد
ــش در حال نبرد با  ــيج مردمي و نيروهاي ارت ــدر عراق كه در كنار نيروهاي بس ــازمان ب س

تكفيري هاي داعش است، از آزادي كامل استان ديالي از دست تروريست ها خبر داد. 
ــازمان «بدر» عراق، از  ــيون پارلماني س ــم االعرجي» رئيس فراكس به گزارش فارس، «قاس
ــمال استان «ديالي» خبر داد و گفت كه با اين پيروزي،  ــازي منطقه «منصوريه الجبل» در ش آزادس
اين استان از داعش پاكسازي شد. وي در گفت وگو با پايگاه خبري عراقي «السومريه نيوز» گفت: 
نيروهاي بسيج مردمي و فرماندهي نيروهاي عمليات دجله و فرماندهي لشگر 5 و هنگ هاي مختلف 
پليس فدرال عراق روز شنبه (ديروز) به منطقه منصوريه الجبل كه آخرين نقطه باقي مانده در دست 
داعش از استان ديالي است، حمله و اين منطقه را آزاد كردند. االعرجي گفت: نيروهاي امنيتي اكنون 
در حال تعقيب تروريست ها و تفتيش مناطق مختلف و جاده ها براي خنثي كردن بمب ها و مين هاي 
جاسازي شده احتمالي و پاكسازي خيابان ها براي بازگشت امن ساكنان منطقه به منازلشان هستند.  
همزمان سرتيپ ستاد «جميل الشمري» فرماندهي پليس استان ديالي روز گذشته از آزادي شش 
روستا طي يك عمليات گسترده در شرق بعقوبه و كشته شدن ده تكفيري داعش خبر داده بود. شوراي 
شهري در منطقه «المقداديه» استان «ديالي» نيز عصر جمعه از آزادي سد آبي «الصدور» در شمال 
ــتان  ــد همچنان ادامه دارد.  اس اين منطقه خبر داده و اعالم كرده بود كه درگيري ها در اطراف اين س

ديالي تنها استان هم مرز ايران در عراق بود كه عناصر داعش در آن حضور داشتند. 

  




